Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo przyrodniczo-historyczne,
a dobre praktyki
19 sierpnia odbył się wyjazd studyjny pn. ”Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo
przyrodniczo-historyczne, a dobre praktyki”, którego organizatorem było Stowarzyszenie ”WIR”Wiejska Inicjatywa Rozwoju we współpracy z Gminą Warnice.
Celem wyjazdu studyjnego było poznanie pakietu turystycznego realizowanego w ramach
projektu współpracy opartego o dziedzictwo przyrodniczo - historyczne obszaru LGD
z uwzględnieniem dobrych praktyk. Wyjazd obejmował przykłady projektów realizowanych w
trzech gminach: Chociwel, Dobrzany, Ińsko. Na obszarach tych gmin występuje wiele cennych i
prawnie chronionych obszarów przyrodniczych np. Iński Park Krajobrazowy, NATURA 2000 oraz
zabytkowych obiektów architektonicznych.
Uczestnikami wyjazdu byli: KGW „Czerniczanki” z gminy Pyrzyce, KGW „Parsowianki” z gminy
Bielice, KGW w Łozicach wraz z Dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Kozielicach Panem
Marcinem Sztuką z gminy Kozielice , KGW z gminy Warnice „Kłębowianki”, „Jezioranki”, KGW z
Reńska wraz z Panią Wójt Aliną Werstak i Panią Sekretarz Gminy Warnice Moniką Ostrowską” oraz
Panią Urszulą Sroką -Sołtyską z Zaborska.
W Gminie CHOCIWEL wszystkich uczestników przywitał Burmistrz Chociwla Pan Stanisław
Szymczak, który opowiedział o inwestycjach zrealizowanych i planowanych na terenie Hali
Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu w szczególności dofinansowanych ze środków UE. Kierownik
biura LGD Małgorzata Krysiak opowiedziała o historii i zbiorach Chociwelskiej Izby Pamięci.
Następnie uczestnicy wraz z kierownikiem Hali Panem Danielem Wieczorkiewiczem zwiedzili
obiekt. Kolejnym punktem było poznanie i zwiedzenie zabytkowego, gotyckiego kościoła w
Chociwlu, który w ramach PROW na lata 2007-2014 otrzymał dofinansowanie na remont dachu.
W Gminie DOBRZANY w „Parku nad Rzeczką” przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Dobrzan
„Złoty Szpon” Pani Przewodnicząca
Teresą Knape i Alicja Kubiak Wiceprzewodniczącą
Stowarzyszenia oprowadziły nas po parku miejskim opowiadając jego historię, prezentując
projekty, który były realizowane z różnych środków w tym ze środków unijnych np. PROW lub RPO.
Dzięki tym projektom powstał różanecznik, wiata na ognisko, piękne rzeźby, plac zabaw, ścieżka
edukacyjna o gatunkach drzew występujących w parku itd.. Uczestnicy nie mogli wyjść z podziwu,
że park miejski, który jest ogólnie dostępny dla mieszkańców i turystów prowadzi organizacja
pozarządowa na zasadzie wolontariatu.
W Gminie IŃSKO na wietrznej plaży w Ińsku przywitał nas Kierownik Referatu Spraw
Gospodarczych Gminy Ińsko Pan Krzysztof Paluch, który pokazał i omówił projekty zrealizowane w
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Ińsku w tym: budowę pływającego mola, budowę 7 piętrowej wieży widokowej, budowę trasy
rowerowej (projekty dofinansowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego),
siłownię zewnętrzną (dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020), promenadę wybudowaną w
ramach PO ”Ryby”.
Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Ińskiej Izby Pamięci poświęconej Historii Kolejki
Wąskotorowej – projekt dofinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020. Przedstawiciele
Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowej SEMAFOR Pani Teresa Furman, Pani Renata
Czerwonka, Państwo Zenon i Kazimiera Pluta, Pan Bogdan Demeniuk z wnukami opowiedzieli o
zbiorach, o projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, o wydarzeniach, które miały miejsce w
Izbie. Swoją pasją do kolejki wąskotorowej potrafili poruszyć niejednego uczestnika wyjazdu.
Nadprogramowo uczestnicy zwiedzili wystawę Pana Przemysława Kossakowskiego, która była
prezentowana podczas 48 Ińskiego Lata Filmowego. Ostatnim punktem był wspólny obiad
uczestników wyjazdu i przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Kolejki Wąskotorowej
SEMAFOR. Właściciel lokalu Pan Mirosław Różański przedstawił historię powstania swojej firmy
oraz środków unijnych jakie pozyskał w ramach PROW 2014-2020.
Kierownik biura podsumowała wyjazd i przeprowadziła test sprawdzający wiedzę uczestników.
Wszyscy bezbłędnie odpowiedzieli na zadane pytania.
Pragniemy wszystkim podziękować za wspólnie spędzony czas, domowe ciasto, chleb ze smalcem
i ogórkiem przygotowany przez KGW, za świetną atmosferę i zapraszamy do uczestnictwa w
kolejnych naszych zadaniach realizowanych w ramach animacji.
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